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رتبه اول
 پژوهش هاي بنیادی

چكیده طرح :
دکتـر سـيامك بهـرام نقـش به سـزايى در عرصـه ايمونولوژيـك انسـاني و به ويژه ژن هاي سـازگاري نسـبي 
)بـه نـام HLA( ايفـا نمـوده اسـت. در عرصـه تحقيقـات جهانـي در ايـن موضـوع وي نقـش رهبري اصلـي را بر 

عهـده داشـته اسـت. مهم تريـن کارهاي ايشـان در ايـن زمينـه عبارتند از:
•  مشارکت در کشف ژن TAP، به عنوان مولكول کليدي در فراوري آنتي ژن.

•  کشـف خانـواده ژنـي بـا عنـوان  MHC کاس MIC(I( کـه ليگانـد مربـوط بـه رسـپتور فعـال کننـده 
NKG2D را کـد مي کنـد، کـه ايـن خـود عامـل اصلـي در دفـاع در مقابـل عفونت هـا و سـرطان اسـت.

 •  تعيـن هويـت شـامل توليـد مدل هـاي KO بـراي HFE ،MR1 و ZAG کـه ژن هاي کليـدي غير متقارن 
MHC کاس Ι محسـوب مي شوند.

•  انجـام تحقيقـات در زمينـه ژنتيـك پاتومتريولوژي وابسـته به HLA بـه ويژه بيماري بهجـت. در حال حاضر 
فعاليت هـاي ايشـان بـر روي ژن هـاي MIC و نقـش آن در پيونـد عضـو در انسـان، بيولـوژي تومـور و همچنيـن 

بيماري هـاي وابسـته بـه MHC متصل شـده اسـت.

زندگي نامه: 
سـيامك بهـرام، اسـتاد پزشـكي )ايمونولـوژي( و رييس دانشـكده ايمونولوژي دانشـگاه استراسـبورگ فرانسـه 
مي باشـد. او از اعضاي ارشـد انسـتيتو دانشگاهي فرانسه )IUF(  و رييس پژوهشـگاه دانشكده پزشكي استراسبورگ 
اسـت. ايشـان با رتبه عالي از دبيرسـتان در تهران فارغ التحصيل شـده سـپس وارد دانشكده پزشـكي استراسبورگ 
شـده اسـت. همچنيـن پـس از دريافت دکترا از انسـتيتو سـرطان دانا-فاربر دانشـكده پزشـكي هاروارد )بوسـتون(، 
پـس از بازگشـت بـه اروپا بـه عضويـت ايمونولوژي انسـتيتو بازل درآمد، سـپس به استراسـبورگ بازگشـت و ابتدا 
بـه عنـوان دانشـيار و بعـد به عنوان اسـتاد بـه کار پرداخـت. هدف اصلـي تحقيقات وي بر شـناخت مبانـي ژنتيك 

پاسـخ هاي ايمني اسـتوار گرديد.    
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